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 زکتْراًت ًصزالسیي ضاٍ پیکار

 زّستاى عشیش !

 

Transoxania ) ماورا النهر(    رارود  ف وضاحت فشرده ای در مىرد    

 

زّستاى ًِایت عشیش ّ گزاًمسر ضْذی  گًَْ تَ یازم آهس کَ چٌس رّسی پیص 

" هاّرا الٌِز" ، ّ " پار زریا" ، رّی  ّاژٍ  ًاهَ ُای شّ تمزیثاً استِشا آهی  

" سیوای ن ًثار ذْاًٌسٍ ُای ُایی را اس طزیك کتاب هِواى  تا ُ عثارٍ

کَ  زر ّحلَ ًرست تاعج جلة تْجَ ّتعس سثة تآهل  ًوْزًس ضغٌاى"،  

 تیطتز زر راستای تیٌص گستززٍ تز زر سهیٌَ ضٌاسایی ایي ّاژٍ ًاهَ ُا

 گززیسٍ است. 

ّ تیٌص ذْز را پیزاهْى ایي ّاژٍ ًاهَ فِن هي حیج ذْاًٌسٍ ذْب، نذْاست  

تعثیز ًطیٌن: تسّى تززیس زّستاى هیساًٌس کَ ّاژٍ ُا ایي گًَْ تَ تفسیز ّ   

کَ زارای ساتمَ طْالًی  تاریری ّ ستاًی زر ستاى ّ ازتیات " فرارود"، 

لسین   پارسیّ یا  فارسیزری است، زر گذضتَ ُای ًِایت لسین زر  -فارسی

، هستعول اهزّس است، کار تزز " پاردریای"کَ ُواى  " پر دری"،تَ ًام 

را هیزساًس، هعازل است  آى سْی زریا"ّاژٍ فزارّز کَ هعٌی"  زاضتَ است. 

یاز هی ضسٍ است. پززری، کَ زر ستاى پارسی تاستاى، " پار زریا"تا ّاژٍ   

زری  –را زر ستاى ُای فارسی  پززریّاژٍ  ای  اس ًَوًْ حتی هْجْزیت

هطاُسٍ  ستاى ضغٌاًی ٍتَ ّیژهیزی ،  ستاى پطتْ، ّ ستاى ُای پا هعاصز

ٍ هی تْاًین. هاًٌس: کزز  

کَ "،  سال پزار، "  "یٌَپار" ، ّىپز"، ّاص پز "" سال پار "، "پارسال " 

هعٌی ّ هفِْم گذضتي، گذضتَ، ّ آى سْی را  پزار، پار، پز، پیطیٌَ ُای : 

کَ اهزّس ًیش زر ستاى ُای هلی ّ هٌطمْی ها ّ ضوا کار تزز زلیك  هیزساًٌس

است، زری -زری ّ ستاى تاجیکی –فارسی ى تَ ستا " فزارّز"،ّاژٍ  زارًس.  

سزسهیي آسیای هیاًَ را کَ زر آى ّلت فزارّز یاز هی  ّ تعس آًکَ عزب ُا 

تثسیل ًوْزًس ّ کَ  " هاّرا الٌِز"، تَ تصزف ذْز زر آّرزًس ّ تعس آى  ضس،

ّ سیز  ، آهْ زریا زریا، یا زّ رّززّ   زر هیاى  کَ  هیطْز  گفتَ  زسهیٌیس  

هعٌی اصلی آى ، آى سْی رّز  زریا، هْلعیت جغزافیایی زارز. زر ّالع 

، است. ایي سزسهیي ترطی اس آسیای هیاًَ است. ) جیحْى یا آهْزریا(آهْ



سغس ّ  ساتزاپیایي سزسهیي زر زّراى حاکویت ُراهٌطی ُا، جش ای اس 

  هٌطمَ سغسیاًا  تْزٍ است.

تْز ّ زر ستاى  "پززری"، ، زر فارسی تاستاى) هٌطمَ(ًام ایي سزسهیي 

کَ زر سسٍ اّل ُجزی اضغالگزاى عزب ایي هٌطمَ را  " فزارّز"،پِلْی   

 هاّرا الٌِز ًام ًِازًس. فززّسی تشرگ زر هْرز ایي گًَْ تغییز چٌیي هی 

 سزایس: 

 اگر پهلىانی ندانی زبان      فرارود را ماورا النهر خىان 

 

فززی اس  اگز پِلْی است، کَ  گْیاستاى  پِلْاًیزرایي جا همصس اس ّاژٍ 

تاضس  ّ ستاى پِلْی را یاز ًساضتَ   ٍستاى ، تارید ّ فزٌُگ ذْز تیگاًَ ضس

اس ستاى پِلْی اضتماق یافتَ ّ ریطَ  ا کَ تسّى تززیس ّاژٍ فزارّز ر تاضس، 

 گزفتَ است، آى را هاّرا الٌِز ذْاُس ذْاًس. 

 تزذی اس ضِز ُای ایي سزسهیي عثارتٌس اس : 

 

، ًرطة،) ًََسف یا لَزضی(، تزهذ، ذیٍْ،تاضکٌت(سوزلٌس، ترارا، چاچ )   

) َزیَشک، یا ِزَسک(، ،جیَشخ (اًسیجاى )یا ښیٍْ، ضِز سثش، ) َکص،اًسگاى،  

) کَ ّیزاًَ ُای ایي ضِز ًشزیک ضِز ، کاث ) لْلٌس(، یا ُن سذْلٌس، لْ لٌ

استکستاى کًٌْی.زر  ًوٌگاى(، ّ تیزًّی زر آستاى لزٍ لالپالستاى است  

  

) سازگاٍ رّزکیت، پٌج کٌ،) آراتیَ یا اسزّضٌَ(ذجٌس، کْالب، استََزَّضي  

تیپَ زر تاجیکستاى کًٌْی.  لُزغاى(، زّضٌثَ، استاز ضاعزاى  

زر  مسیزااسپیجاب)   )اُتزار(،، تزاس ّ پاراب، ) حضزت تزکستاى(یسی 

زر لشالستاى کًٌْی. ضوٌت (  ًشزیکی  

کًٌْی . اُّسگٌس زر لزغشستاى اّش، تال ساغْى ّ  

 

ضوا  تَ اهیس پیزّسی تِزّسی  

 

 پیکار 

       


